
prijslijst

nummer papiercode product en papiersoort 1250 p/st 2500 p/st 5000 p/st 10000 p/st
1 code A afspraakkaartjes offsetpapier 250 gr. 135,00€    0,108€   175,00€    0,070€   220,00€    0,044€   330,00€       0,033€   
2 code B afspraakkaartjes FSC gecert. MC 250 gr. 120,00€    0,096€   155,00€    0,062€   195,00€    0,039€   280,00€       0,028€   
3 code C afspraakkaartjes Satimat green 400 gr. 135,00€    0,108€   175,00€    0,070€   220,00€    0,044€   330,00€       0,033€   

4 code B uitnodigingskaartjes FSC gecert. MC 250 gr. 380,00€    0,304€   540,00€    0,216€   760,00€    0,152€   1.230,00€    0,123€   
5 code D uitnodigingskaartjes triplexkarton UV lak 285 gr. 470,00€    0,376€   695,00€    0,278€   990,00€    0,198€   1.660,00€    0,166€   

                                                                                       Alle kaarten zijn uitsluitend leverbaar in de aantallen die boven de kolommen staan.
ad 1, 2 en 3 De standaardopmaak van de afspraakkaartjes is te zien op www.artisback.com. Dit houdt het volgende in:

Het formaat is 10,5 x 7,4 cm. Op de voorzijde staat een foto van het schilderij. Op de achterzijde staat een vervaagde versie van het schilderij. 
In deze vervaagde versie is een tekstblok aangebracht dat standaard bestaat uit:
naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer en ruimte voor 5 afspraaktijdstippen.
Vul uw gegevens in op blok 2 van het bestelformulier. E-mail adres, internetadres en openingstijden zijn standaard niet in het afsprakenkaartje opgenomen
Wijzigingen kunnen worden aangebracht, zoals het opnemen van e-mail en internetadres, naam behandelend tandarts, meer of minder afspraaktijdstippen e.d.
Geef duidelijk in Blok 3 aan welke wijzigingen moeten worden aangebracht.
Wanneer meer ruimte nodig is dan voorzien voor het aanbrengen van uw tekstinformatie, vervallen mogelijk 1 of 2 afspraaktijdstippen.

ad 4 en 5 De standaardopmaak van de uitnodigingskaartjes is te zien op www.artisback.com. Dit houdt het volgende in:
Het formaat is een dubbel gevouwen A5 (21 x 14,8 cm). Op de voor- en achterzijde van zowel de liggende als de staande kaarten kunnen geen wijzigingen
worden aangebracht. Bij liggende kaarten is de bovenste helft van de binnenkant gereserveerd voor uw praktijkinformatie. 
In de onderste helft van de kinnenkant komt de tekst te staan die u in Blok 3 heeft vermeld.
Geef duidelijk aan of ook een opmerking gemaakt moet worden over 'behandeling volgens afspraak' of iets dergelijks.

Bij staande kaarten is de linkerhelft van de binnenkant gereserveerd voor uw praktijkinformatie.
Op de rechterhelft van de binnenkant komt de tekst te staan die u in Blok 3 heeft vermeld. Uit esthetisch oogpunt komen hieronder uw openingstijden te staan.
Geef duidelijk aan of ook een opmerking gemaakt moet worden over 'behandeling volgens afspraak' of iets dergelijks.

Alle wijzigingen in de kaarten en bijpassende enveloppen (naturelle) zijn bij de prijs inbegrepen.
Alle prijzen zijn exclusief BTW  (prijswijzigingen voorbehouden).

Art is back behoudt zich het recht voor kaarten te vervangen of te wijzigen.
Door het drukprocedé kunnen kleurafwijkingen voorkomen ten opzichte van uw beeldschermkleuren. Dit is nooit een reden om de overeenkomst te ontbinden.
U ontvangt per e-mail altijd een proef van de kaartjes die u wenst. De overeenkomst komt pas tot stand nadat u de definitieve versie hebt goedgekeurd.
Hierna zijn geen wijzigingen meer mogelijk.
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